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WPROWADZENIE

Główne idee archidiecezjalnego programu duszpasterskiego 
na rok 2011/2012

Kościół naszym domem

Motto biblijne

„[Piszę], byś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest 
Kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy” (1 Tm 3,15).

KONTEKST DUSZPASTERSKI

Tegoroczny Program duszpasterski „Kościół naszym domem” jest kontynuacją 
– rozpoczętego przed rokiem – trzyletniego cyklu pracy duszpasterskiej Kościoła 
w Polsce, w myśl hasła Kościół szkołą i domem komunii. W roku duszpasterskim 
2011/2012 pragniemy osiągnąć następujące cele.

CELE PROGRAMU DUSZPASTERSKIEGO NA ROK 2011/2012

• Pomoc w głębszym zrozumieniu tajemnicy Kościoła.
• Ukazanie komunii między wierzącymi jako dzieła Ducha Świętego.
• Odkrycie własnego miejsca w Kościele.
• Pogłębianie ducha zaangażowania i współodpowiedzialności za Kościół.
• Odnawianie i budowanie struktur komunijnych.
• Umocnienie ducha ekumenizmu.

TREŚCI

• Kościół ludem Bożym prowadzonym przez Ducha Świętego.
• Miłość zasadą życia Kościoła.
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• Maryja we wspólnocie Kościoła.
• Powołania, dary, charyzmaty w Kościele.
• Duch służby i ofiary w budowaniu Kościoła.
• Ekumenizm.

REALIZACJA

• Pogłębianie ducha współpracy między duchowieństwem, osobami życia 
konsekrowanego a wiernymi świeckimi.

• Rozwój Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej w parafii.
• Pogłębianie działań Rady Kapłańskiej i Rady Duszpasterskiej w diecezji.
• Formacja animatorów świeckich.
• Większa obecność i zaangażowanie świeckich w duszpasterstwo parafialne 

(katecheza sakramentalna, liturgia, działalność charytatywna).
• Współpraca między wspólnotami w parafii i diecezji.
• Tworzenie wspólnot młodzieżowych w parafii.

ETAPY REALIZACJI ARCHIDIECEZJALNEGO PROGRAMU 
DUSZPASTERSKIEGO 2011/2012

CZŁOWIEK – Adwent i Narodzenie Pańskie
Kościół – dom czekający na każdego

Chrześcijanin świadomy bogactwa darów powinien – dzięki łasce Bożej – 
odkryć swoje życiowe powołanie i podjąć się jego realizacji. Kościół jest domem, 
w którym te dary może znaleźć. Każdy człowiek potrzebuje wsparcia na drodze 
odkrywania swojego powołania i miejsca w Kościele. To szczególne zadanie domu 
rodzinnego, wspólnoty parafialnej oraz duszpasterzy.

Okresy Adwentu i Narodzenia Pańskiego pomagają nam przeżyć głębiej 
prawdę, że Bóg posłał swojego Syna na świat, by zbawił wszystkich ludzi. Dla Boga 
każdy człowiek jest ważny.

To czas na odnawianie i budowanie relacji komunijnych w rodzinach, ale 
zarazem odkrywania ludzkiej bezdomności – także we wspólnocie rodzinnej.
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WSPÓLNOTA – Wielki Post
Kościół – dom zjednoczonych Miłością

Chrześcijanin, odkrywając swoje miejsce w Kościele, dostrzega, że nie jest 
sam. Razem z nim są jego siostry i bracia w wierze. Wszyscy oni winni stać się 
wsparciem na drodze naszego życiowego rozwoju, i odwrotnie, także oni mają pra-
wo liczyć na naszą pomoc. Wspólnotę buduje się przez nawrócenie (Wielki Post). 
Różnorodność, która czasem bywa ciężarem, winna stać się bogactwem. Trzeba 
dążyć do jedności w różnorodności. Zadaniem wspólnoty jest odkrywanie darów 
i charyzmatów jej członków oraz wykorzystywanie ludzkich talentów w dziele bu-
dowania królestwa Bożego.

Okres Wielkiego Postu pomaga nam – dzięki nawróceniu, które prowadzi 
do zjednoczenia z Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym – spojrzeć w praw-
dzie na żyjących z nami bliźnich. Mocą Ducha Świętego powinniśmy dostrzec god-
ność naszych sióstr i braci oraz być zdolni do przebaczenia krzywd aż po miłość 
nieprzyjaciół. Dom bowiem jest miejscem jednania ludzi między sobą.

To czas na odnawianie i budowanie struktur komunijnych w parafiach (rela-
cje kapłan – świeccy, Parafialne Rady Duszpasterskie, Parafialne Rady Ekonomicz-
ne, wspólnoty rodzin, młodzieży, dzieci, osób starszych, chorych).

WIARA – okres paschalny
Kościół – dom osadzony na wierze w Chrystusa zmartwychwstałego

Kościół, jako wspólnota sióstr i braci zjednoczonych w Chrystusie, musi nie-
ustannie troszczyć się o żywą relację każdego człowieka z Bogiem. Tylko autentycz-
na komunia z Bogiem może zaowocować prawdziwą wspólnotą między ludźmi. 
Ta wspólnota musi być oparta na osobistej wierze w Boga oraz na wierze wspól-
notowej, wyrażającej się w świadomości, że jesteśmy ludem Bożym, prowadzonym 
po drogach czasu przez Boga mocą Ducha.

W okresie paschalnym Bóg umacnia wiarę swojego Kościoła. Zmartwych-
wstały Jezus posyła swojego Ducha, byśmy odkryli cel naszej egzystencji, zbawienie 
wieczne. Nic nie zagrozi naszej wspólnocie, jeśli będzie ona oparta na silnej wierze 
w Jezusa Chrystusa.

To czas rozpalania w sercach entuzjazmu wiary w Zmartwychwstałego, by 
móc świadczyć o Bogu. To czas oczekiwania i przyjęcia na nowo Ducha Świętego, 
który świadczy o Jezusie i uzdalnia nas do życia w przyjaźni z Nim.
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KULTURA – okres zwykły
Kościół – dom promieniujący Miłością

Żyjąc jako wspólnota sióstr i braci, wybranych i powołanych przez Boga do bu-
dowania tu i teraz Jego królestwa, świadomi bogactwa darów, które otrzymaliśmy 
od Stwórcy, chcemy oddać je, służąc Bożej sprawie. Chcemy, by poprzez nasze życie 
i zaangażowanie, świat stawał się bardziej ludzki i bardziej Boży. Nasza wiara w Boga 
ma przynosić owoce dzięki mocy Ducha Świętego. Jest to m.in. sprawa ukazywania 
właściwego miejsca wspólnoty wiary w życiu współczesnego społeczeństwa. Przesła-
nie to winno być kierowane szczególnie do środowisk tworzących kulturę.

W okresie zwykłym, gdy w liturgii Kościoła wsłuchujemy się w nauczanie 
Jezusa, odkrywamy potrzebę zaangażowania się w świat, do którego jesteśmy po-
słani, by tam dawać świadectwo naszej przynależności do Boga. Nasza wiara winna 
owocować kulturą, która czerpie ze źródła Ducha Bożego.

To czas „codzienności” w roku liturgicznym Kościoła. Codzienność jest zwy-
kle tym szczególnym okresem życia, w którym zdajemy egzamin z naszej wiary.

PROPONOWANE DZIAŁANIA

Odnawianie i budowanie struktur komunijnych

Pomiędzy biskupami a prezbiterami – troska o stałą formację prezbiterów, mo-
dlitwa o uświęcenie kapłanów, dni świętości, Msza Krzyżma w Wielki Czwartek.
Pomiędzy prezbiterami a biskupami – modlitwa za pasterzy, współpraca i współ-
odpowiedzialność za Kościół lokalny (Rada Kapłańska, kapłańska część Rady 
Duszpasterskiej, posługa księży dziekanów).
Pomiędzy prezbiterami nawzajem – wspólna modlitwa i wzajemne wsparcie.
Pomiędzy prezbiterami a osobami życia konsekrowanego – modlitwa za osoby 
życia konsekrowanego, wzajemny szacunek, współpraca w duszpasterstwie.
Pomiędzy kapłanami a wiernymi świeckimi – niedzielna Eucharystia za parafian, 
wzajemna osobista modlitwa (np. tzw. „Margaretki”, modlitewna „adopcja” ka-
płanów), troska o formację świeckich (w parafii oraz w Szkole Katechistów, Dziele 
Biblijnym, Rocznej Szkole Ewangelizacji, ruchach i stowarzyszeniach), obrzęd 
obmycia nóg w Wielki Czwartek, współpraca w ramach Parafialnych Rad Dusz-
pasterskich i Parafialnych rad Ekonomicznych;
Pomiędzy wiernymi świeckimi – wzajemna modlitwa wstawiennicza, parafialne 
grupy wychowawczego wsparcia, większe zaangażowanie w grupy duszpasterskie, 
ruchy, wspólnoty, organizacje kościelne.
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Ważne wydarzenia

Diecezja – Msza Krzyżma w Wielki Czwartek, Poznańskie Forum Duszpasterskie, 
Rodzinny Festyn Caritas z okazji Dnia Dziecka.
Dekanat – dekanalne spotkanie radnych parafialnych, spotkania Służby Liturgicz-
nej, wspólnot Żywego Różańca, pielgrzymka dekanalna (np. proboszczowie i wszy-
scy kapłani lub kapłani i zaangażowani świeccy).
Parafia – Triduum Paschalne, tydzień modlitw przed Zesłaniem Ducha Świętego, 
wigilia Zesłania Ducha Świętego, odpusty parafialne, festyny parafialne.
Rodzina – Niedziela Świętej Rodziny, jubileusze małżeńskie (w parafii i w kate-
drze), świętowanie rocznic chrztu świętego i urodzin, zwłaszcza 18., 25., 50., rocz-
nic Pierwszej Komunii Świętej, troska o świętowanie niedzieli (Społeczny Ruch 
Świętowania Niedzieli).


